ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE
MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Školní
zpravodaj
10/2020 – 2021
červen


Milé kolegyně a vážení kolegové!
Děkujeme vám všem za nelehkou a odpovědnou práci v končícím
školním roce 2020/2021, který byl vzhledem k náročnému období
koronavirové krize obzvláště obtížný.
Užijte si krásné prázdniny a zasloužený odpočinek.
Těšíme se na spolupráci v novém školním roce!
PhDr. Petr Hruška, MBA
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Školský zákon
Na stránce MŠMT je zveřejněn Školský zákon ve znění účinném ode dne 27. 2. 2021.
Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:
skolskyzakon-k27.2.2021.pdf
skolskyzakon-k27.2.2021.docx
vyhlášky ke školskému zákonu
Odkaz:
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-27-22021?lang=1&ref=m&source=email

Organizace školního roku
MŠMT ČR vydalo dva důležité dokumenty:
Organizace školního roku 2021/2022 a Organizace školního roku 2022/2023.
Oba tyto dokumenty naleznete v plném znění v dubnovém čísle Školního zpravodaje nebo na
odkazech:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnichskolach
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2022-2023-v-zs-ss-zus-akonzervatorich

Přehled možností plnění povinné školní docházky podle
§ 38 školského zákona
MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky
podle § 38 školského zákona.
Schéma v textové podobě (přizpůsobeno pro tisk ve formátu A4): Zak podle par 38 tabulka v2019.pdf
Schéma v grafické podobě (v případě tisku doporučujeme formát nejméně A3): Zak podle par 38
v2019.pdf
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-moznosti-plneni-povinneskolni-dochazky-podle-38?lang=1&ref=m&source=email

Informace o dodání testů do škol
Na stránce MŠMT jsou zveřejněny informace pro školy a školská zařízení k postupu při centrálním
zajištění testů pro období od 17. 5. 2021.
Více informací naleznete na tomto odkaze:
https://testovani.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zajisteni-testu-11-5-2021.pdf
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Zkouška z ČJ pro trvalý pobyt
Kabinet schválil novelu nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání
povolení k trvalému pobytu, kterou se s účinností od 1. září 2021 navyšuje úroveň zkoušky z češtiny
pro trvalý pobyt na úroveň A2. Zkoušku této vyšší úrovně budou skládat všichni, kdo podají na
Ministerstvo vnitra žádost o trvalý pobyt k 1. září 2021 a později. Více informací:
https://www.msmt.cz/informace-o-navyseni-urovne-zkousky-z-ceskeho-jazyka-pro

Zpráva z mimořádného šetření k distanční výuce
MŠMT představilo Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním
vzdělávání. Z dat šetření provedeného v únoru 2021 mezi 4102 školami zřizovanými krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí mimo jiné vyplývá, že online výuka převažovala na 99 % běžných
veřejných základních škol a nižších stupních víceletých gymnázií.
Celý dokument je ke stažení ZDE.
Odkaz: https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-zpravu-z-mimoradneho-setreni-k-distancni-vyuce

Online akce sítě Eurydice
Evropská informační síť Eurydice zve na online akci, která navazuje na nedávné vydání tematické
studie Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing:
3. června 2021 v 11:30 pořádá Eurydice konferenci věnovanou poslední tematické studii Eurydice
„Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing“. Tato událost, kterou bude moderovat
Sophie Beernaerts, vedoucí oddělení Erasmus +, EU Solidarity Corps – EACEA.A, se zaměří na
přístupy k učitelské profesi napříč Evropou a představí hlavní zjištění studie. Program a bližší
informace budou včas k dispozici na webu českého národního oddělení Eurydice. Více informací:
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/pozvanka-na-online-akce-siteeurydice?lang=1&ref=m&source=email

Doporučení k učení (se) o holocaustu aliance IHRA
MŠMT zveřejňuje informaci o vydání českého překladu publikace IHRA Recommendations for
Teaching and Learning about the Holocaust. Mezinárodní aliance na památku holokaustu (IHRA)
sdružuje vlády a odborníky, kteří se snaží celosvětově posilovat, rozvíjet a propagovat výuku, výzkum
a vzpomínkové akce týkající se holocaustu a usilovat o splnění závazků Stockholmské deklarace
z roku 2000. Doporučení k učení (se) o holocaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí
delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politiky, odborníkům
a pedagogům podklady, které jim pomohou:
• rozvíjet znalosti o holokaustu, přičemž zajistí správné individuální porozumění a přesné poznatky
a zvýší povědomí o možných důsledcích antisemitismu;
• vytvořit poutavé výukové prostředí pro učení se o holocaustu;
• podporovat kritické a reflexivní myšlení o holocaustu, a to včetně schopnosti čelit jeho popírání
a zkreslování;
• přispívat ke vzdělávání v oblasti lidských práv a prevence genocidy.
Stáhněte si kompletní Doporučení k učení (se) o holocaustu zde.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-k-uceni-se-o-holocaustualiance-ihra?lang=1&ref=m&source=email
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Projekt za zlepšení výuky moderních dějin Dějepis +
MŠMT chce zlepšit způsob výuky dějin 20. století. Proto v rámci projektu Dějepis+ vzniknou
komunity učitelů dějepisu vedené lokálními koordinátory, kteří budou pilotovat nové metody výuky.
Pokud se tento způsob postupné proměny výuky osvědčí, MŠMT bude v takových inovacích
pokračovat i v budoucnu. Organizačně a odborně projekt zaštiťuje Národní pedagogický institut ČR
a Ústav pro studium totalitních režimů. V současnosti realizuje Národní pedagogický institut nábor
učitelů a koordinátorů učících se komunit. Projekt je plánován na školní roky 2021/22 a 2022/23.
Více informací naleznete ZDE. Odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spoustiprojekt-na-zlepseni-vyuky-modernich-dejin

Upozornění na důležité informace a odkazy
Upozorňujeme na web https://koronavirus.edu.cz, kde naleznete zajímavé odkazy a informace:
Informace a FAQ – odkazy a zdroje: FAQ a nejčastější dotazy; kontakty

Testování ve školství
Na stránce testovani.edu.cz najdete veškeré informace o testování ve školách a školských zařízeních.
Web obsahuje i speciální kategorie pro rodiče, žáky a studenty, kde jsou k nalezení informace určené
speciálně těmto skupinám:
• Rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
• Žáci a studenti: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
Instruktážní letáky a další podpůrné materiály pro návrat žáků do škol naleznete na stránce
https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit
Odkaz: https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi

Virtuální škola
Na této stránce naleznete série videí a mezioborových přednášek doplněných metodickými
a pracovními listy. Jsou zde i konkrétní obsahy využitelné ve výuce, ale také diskuze o možnostech
distanční výuky a jejích podobách.
Více informací o virtuální škole: https://koronavirus.edu.cz/virtualni-skola

Doučování žáků ZŠ
Studenti pedagogických fakult či vyšších odborných škol mohou pomoci s doučováním žáků ZŠ.
Jejich praxe proběhnou přímo ve vaší základní škole formou skupinového či individuálního doučování
vybraných žáků. Doučování může probíhat osobně i online.
Vstupte na náš web Zapojmevšechny.cz.
Odkaz: https://koronavirus.edu.cz/doucovani
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Psychologická pomoc pedagogům i rodičům
Máte-li psychické problémy se současnou krizí v důsledku koronakrize, nabízíme učitelům, ředitelům
i rodičům psychologickou pomoc, kterou poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení
psychologové a speciální pedagogové.
Chcete-li si promluvit s někým, kdo vám umí pomoci se situací, se kterou si sami nevíte rady, obraťte
se na nás. Kontaktujte nás přes uvedený formulář. Nejpozději do druhého dne se vám ozveme
a pohovoříme s vámi. Tato služba je bezplatná.
Odkaz: https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc

Věstník MŠMT 03/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 3/2021 (6 s.)
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
• Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských
škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje
stát
MSMT 03-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-03-2021?lang=1&ref=m&source=email
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Sekundární analýza PISA 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, v níž se zaměřuje na výsledky žáků
v mezinárodním šetření PISA 2018 ve vztahu k několika vybraným faktorům, kterými jsou rodinné
zázemí žáků, tzv. well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-PISA-2018-Well-being-zaku,-trid

Sekundární analýza TALIS 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, v níž se věnuje klimatu učitelského sboru,
problémovým třídám nebo aplikaci didaktických metod učiteli, v kontextu vlivu těchto faktorů na
atmosféru ve škole, podporu bezpečného a respektujícího prostředí a celkové dopady na vzdělávání
žáků.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-TALIS-2018-Klima-sboru,-problem

Zjištění ze sekundárních analýz
Česká školní inspekce zveřejňuje vybraná zjištění ze sekundárních analýz se zaměřením na vstřícné
prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání. Prezentovaná zjištění by
měla posloužit jako náměty a doporučení směřující k tomu, aby školy, jejich ředitelé a učitelé při
přípravě, realizaci i vyhodnocování vzdělávacího procesu společně přemýšleli nad tím, jak vytvořit
a udržovat podnětné, příjemné a bezpečné školní prostředí a psychickou pohodu žáků i učitelů, jak
podpořit motivaci pedagogů a jejich chuť do výuky a jak budovat celkově pozitivní a respektující
vztahy mezi jednotlivými aktéry ve škole. Takto nastavené vzdělávací prostředí pak bude velmi
pozitivně ovlivňovat spokojenost a práci učitelů a také psychickou pohodu, smysluplné vzdělávání
i vzdělávací výsledky žáků.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Zjisteni-ze-sekundarnich-analyz-Vstricne-prostredi
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Pozvánka na závěrečnou poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k ukončení školního roku 2020/2021, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 10.00 hodin ve Sněmovním sále
Nové radnice, Dominikánské nám. 1.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, na závěr porady se uskuteční neformální
setkání s představiteli města.

Pozvánka na zahajovací poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k zahájení školního roku 2021/2022, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat ve Sněmovním sále Nové radnice, Dominikánské nám. 1.
v úterý 24. srpna 2021
- pro ředitelky a ředitele základních škol a školních jídelen od 9.30 hodin
- pro ředitelky a ředitele mateřských škol
od 12.00 hodin

Učitel roku 2021
Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků se uskuteční dne 17. 6. 2021 v Rytířském sále Nové
radnice v Brně.

Právní informace
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo na svých webových stránkách informace pod
názvem:
„Pomocník pro učitele a ředitele škol. Vše, co potřebujete vědět o testování dětí, žáků, studentů
a zaměstnanců škol“.
Tyto informace naleznete na odkazu: https://testovani.edu.cz/
Mimo jiné zde naleznete také informace pro školy a školská zařízení k postupu při centrálním zajištění
testů pro období od 17. 5. 2021.
• Upozorňujeme na novelu zákona č. 121/2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené
karanténě. Novela č. 182/2021 je účinná od 30. 4. 2021.
Tato novela upravuje
a) poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem,
b) placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen
„pojistné“) zaměstnavatelem ve vztahu k poskytnutí příspěvku.
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Prázdninový provoz mateřských škol ve městě Brně
Přehled prázdninového provozu mateřských škol ve městě Brně ve školním roce 2020/2021 naleznete
zde.

Městská policie Brno
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2021/2022 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 2. 6. 2021 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova: http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-skoly-a-skolky/dopravni-vychova/
Prevence kriminality: https://www.mpb.cz/mladez/vyukove-programy-pro-skolni-rok-20212022/

Nabídka Zoo Brno
Africké léto v Zoo Brno 1. 6. 2021 – 29. 6. 2021
Brněnská zoologická zahrada připravuje tříměsíční akci „Africké léto“, které představí nejen pestrou
kulturu původních obyvatel Afriky, ale i křehkou africkou přírodu a její ochranu. Festival bude
probíhat od června do srpna přímo v Zoo Brno na Mniší hoře, ve Středisku ekologické výchovy
Hlídka na Špilberku i v centru Brna v Radnické ulici.
Podrobnosti naleznete na https://www.zoobrno.cz/calendar/akce/event-9357
Exkurze, výukové programy a samoobslužné pracovní listy v Zoo Brno
Srdečně zveme do Zoo Brno na výukové programy a exkurze, které si můžete objednat na
https://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/vyukove-programy-a-exkurze. Vybrat si můžete z více
možností. S rezervací neotálejte, místa se rychle plní.
Využít můžete také naši speciální letní africkou nabídku, výukový program o ohrožené africké přírodě
i africkou exkurzi. V Zoo Brno si můžete objednat i samoobslužné pracovní listy na téma Afrika či
pracovní listy na africkou stezku, jejichž tématem je detektivní případ ztracené vědkyně.
Všechny aktivity je nutné si zarezervovat na: galova@zoobrno.cz nebo 546 432 361, 727 971 451.
Středisko ekologické výchovy Hlídka – park Špilberk nabízí poslední volná místa na přírodovědném
příměstském táboře „Na výlet za zvířátky.“ Tábor se koná v termínu 19. – 23. 7. 2021 vždy od 7:45 do
17 hodin. Jeho náplní jsou výlety do přírody v okolí Brna a poznávání živočichů žijících v naší volné
přírodě. Cena tábora je 2 200 Kč a zahrnuje i každodenní oběd. Přihlašování je stále spuštěno na
www.sevhlidka.cz v sekci Pro děti – tábory.
Středisko ekologické výchovy Hlídka nabízí základním i mateřským školám nově mobilní výukové
programy, kdy přijedeme my přímo za dětmi, nebo rovněž terénní exkurze na zajímavá místa v Brně
a okolí. Jejich nabídku najdete na www.sevhlidka.cz.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00 11817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
A KT UÁL NÍ I NF O RM AC E Z P RO JE KT U:
•

V měsíci dubnu 2021 byli Radou města Brna jmenováni dva noví členové Řídícího výboru
projektu. Zástupcem Jihomoravského kraje byl jmenován Mgr. Jiří Nantl, LL. M., člen Rady
Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání, a dalším zástupcem zřizovatelů škol se stal
PhDr. Petr Hruška, MBA, vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna.
• Řídící výbor projektu schválil v měsíci dubnu 2021 aktualizaci dílčích součástí dokumentace
MAP a uložil projektovému týmu zahájit sběr investičních záměrů v oblasti předškolního,
základního, zájmového a neformálního vzdělávání na území města Brna pro IROP 2021+.
• Sběr investičních záměrů bude probíhat do konce srpna 2021, školy i jejich zřizovatelé obdrželi
podrobné informace.
• Přílohou elektronické verze Školního zpravodaje je další vydání Newsletteru projektu MAP Brno
II, který se věnuje tématu základního uměleckého vzdělávání.
• Aktualizované dokumenty naleznete na webových stránkách projektu MAP Brno II:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvia-mladeze/projekty/projekt-map-ii/
Dále srdečně zveme na semináře realizované v rámci projektu MAP II.
Semináře nabízíme v roce 2021 prozatím ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz přes přístup „HOST“.

O NL I NE W O RK S HO P Y P RO P E D AG O G I CKÉ P R ACO V N Í K Y
• Vlastní kniha a rozvoj čtenářské pregramotnosti
Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektorka:
Bc. Petra Škrdlíková
Termín konání:
3. června 2021 od 13:00 do 14:30 hod.
• Novela zákona o pedagogických pracovnících
Workshop je určen pro ředitele škol.
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Termín konání:
10. června 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
I NF O RM A Č NÍ S Y S T É M O UP L AT N Ě NÍ A BS O LV E NT Ů Š K O L N A
T RH U P RÁ CE
Informační systém ISA+ nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Jsou zde zveřejněny
všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při
výběru povolání pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. ISA+ je velkým přínosem
pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.
Více informací: https://www.infoabsolvent.cz/

P O D NI K AV Á KO NF E RE NC E
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno pořádá 10. června 2021 v době od
9.00 do 15.00 hod. Podnikavou konferenci: Jak na nápady a příležitosti. Tato akce proběhne online
a je zdarma. Přihlásit se je nutné do 3. června 2021.
Přihlásit se můžete pomocí letáčku, který naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního
zpravodaje, nebo prostřednictvím webové stránky Lipky www.lipka.cz.

M E TA, O . P. S . – S P O L E Č NO S T P RO P ŘÍ L E Ž I TO S T I M L AD Ý C H
M I G RA NT Ů
META o. p. s. podporuje děti a žáky s odlišným mateřským jazykem a pedagogické pracovníky při
práci s nimi. Prosazuje Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018–2020.
META připravuje panelovou diskusi, v jejímž rámci budou představeny změny v systému zabezpečení
bezplatné jazykové přípravy žáků s OMJ a metodické materiály pro školy, které vzdělávají děti
s OMJ. Tato diskuse bude probíhat dne 16. 6. 2021 od 14:00 do 17:00 hod.
Přihlásit se můžete pomocí registračního formuláře, který naleznete zde.
Více informací o dalších aktivitách tohoto sdružení naleznete na letáčcích v přiložených
elektronických souborech tohoto čísla ŠZ.
Kontakt:
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
www.meta-ops.cz, www.inkluzivniskola.cz, tel. +420 601 320 245

N A BÍ D KA V I D A! S C I E NCE CE NT R UM – V Ě DA NA KO L E CH
VIDA! science centrum nově nabízí školám program Věda na kolech, díky kterému si mohou školy
pozvat VIDU! přímo do své budovy a umožnit tak žákům zažít naši science show i mobilní exponáty
přímo v jejich prostorách. Tato nabídka reaguje na současnou situaci.
Více informací: https://vida.cz/skoly/veda-na-kolech
Kontakt:
Hana Laudátová, manažerka pro marketing a PR
tel. +420 730 896 542, e-mail: hana.ladatova@vida.cz
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P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava přijímá objednávky na tento i příští školní rok. Rozšířilo nabídku programů pro
mateřské i základní školy. V rámci dodržování zvýšených hygienických pravidel promítá pro
jednotlivé třídy a po každé skupině vyvětrá celý prostor planetária.
Cena za žáka 45 Kč, délka programu 40–60 minut
Výběr z 18 filmů, zdarma: lektorská činnost, doprava po Brně, bonusový film, pracovní listy
k filmům
Více informací: www.planetarium-morava.cz, planetarium.morava@gmail.com
Tel. +420 704 798 853

M I L ANO V Y A KT I V I T Y
Templářův poklad – program pro mateřské školy
Připravili jsme pro vaše děti zábavný program s příběhem. Cílem tohoto programu bylo vytvořit
kompletní výchovně-vzdělávací akci formou příběhu se zábavnými aktivitami a úkoly věnující se
rytířskými dovednostmi a ctnostmi.
• Program vhodný na pasování předškoláků, na Den otců, na začátek nebo konec školního roku.
• Zahrnuje 6–10 stanovišť dle počtu dětí a prostoru.
• Akci připravíme na přání přímo na místě pro jakýkoliv počet dětí.
• Děti od nás získají diplomy, které ozdobíme voskem a pečetí rytířského řádu.
Cena programu: 80 Kč za dítě (minimální částka 2 500 Kč)
Více informací: www.milanovy-aktivity.cz, e-mail: zazij@milanovy-aktivity.cz, tel. 778 168 078
Mobilní lezecká stěna a další aktivity a programy – pro mateřské a základní školy
Milanovy aktivity mají možnost dovézt speciální mobilní lezeckou stěnu jako sportovní aktivitu do
hodin tělesné výchovy, jako doplňkovou aktivitu na sportovní den nebo jako program do mateřské
školy. Lezecká stěna má čtyři strany a jsou na ní jak lehké cesty se zvířátky pro děti od 3 let, tak
i složitější cesty pro sportovce.
Letošní olympiádu v Tokiu můžeme dovézt k vám do školy. Pro mateřské školy máme speciální
olympijský program plný olympijských disciplín upravených pro děti hravě a zábavně.
Více na: www.milanovy-aktivity.cz, e-mail: zazij@milanovy-aktivity.cz, tel. 778 168 078

L É TO NA Š P I L BE R K U
Muzeum města Brna připravuje na letošní léto bohatou nabídku kulturních programů, ohňostroje,
koncerty a divadelní představení pod širým nebem.
Podrobnou nabídku naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla ŠZ.

I DE ÁL NÍ M Í S TO P R O Š KO L U V P ŘÍ R O DĚ – J AS E NKA
Rekreační středisko Jasenka se nachází v samotném srdci Vysočiny, v klidné oblasti na okraji lesa
v obci Zubří 3 km od Nového Města na Moravě. Areál prošel kompletní rekonstrukcí, takže splňuje
podmínky pro uspořádání škol v přírodě, letních táborů i dalších akcí. Středisko nabízí možnost
ubytování se stravou v samostatně stojících chatkách nebo velké ubytovací budově s celkovou
maximální kapacitou až 98 lůžek. Přímo v areálu střediska je přírodní rybníček se skluzavkou
a multifunkční hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a dostačující parkovací plochy.
K dispozici je úschovna kol či lyží.
Okolí střediska je možné využít jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. jasenka-zubri.cz.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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ŠKOLENÍ A KURZY
C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Poradna V klidu o výchově
Termín:
dle individuální domluvy
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
Poradna nabízí prostor pro řešení rozmanitých situací, které přináší výchova. S čím například můžeme
pomoci: řešení konkrétních výchovných situací v rodině, zvládání problémového chování, efektivní
komunikace v rodině, motivace dětí, řešení konfliktů s dětmi, nastavování hranic ve výchově, vedení
dětí k samostatnosti a zodpovědnosti.
Cena:
350 Kč/55 minut
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradna-v-klidu-o-vychove/
Poradna V klidu o neklidu
Termín:
dle individuální domluvy
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
Smyslem poradenství je pomoci rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům (např.
učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi
s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění
konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, posilování rodičovských kompetencí,
možnosti řešení školních potíží, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod.
Poradenství je možné využít jednorázově i opakovaně.
cena:
350 Kč/55 minut
odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/poradna-v-klidu-o-neklidu/
Kontakt:

Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková, Biskupská 7, 602 00 Brno
tel. 518 328 816, 731 604 064, e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz,
www.crsp.cz, Facebook crspbrno

P RO G R AM KRO KF I T P RE M I UM
Sportovní klub Fénix Opava, z. s. nabízí školám program KrokFit Premium, jehož cílem je:
•
kompenzovat celodenní sezení nad úkoly,
•
motivovat žáky k domácímu cvičení a dodat jim energii,
•
předcházet snížení kondice z důvodu domácího pobytu,
•
seznámit s alternativou využití volného času.
Více informací se dozvíte v tomto videu: zde
Veškeré údaje o programu naleznete zde
Kontaktní adresa: Sportovní klub Fénix Opava, z. s., Mostní 378/44, 746 01 Opava
Petr Hubálek, e-mail: fenix.opava@gmail.com, tel. 777 434 133

P RO JE KT W O RKO U T DO Š KO L
Projekt „Workout do škol” vznikl jako reakce na nedostatek pohybu dětí a mládeže a z toho
pramenící fyzické a psychické problémy. Jeho hlavním cílem je, aby se pohyb a cvičení stalo mezi
dětmi a mládeží opět atraktivní. Díky školním workoutovým hřištím podobným průlezkám nabízí
projekt dětem zábavnou formu pohybu, při kterém si ani neuvědomují, že cvičí a rozvíjejí své
pohybové dovednosti. Hlavní motto projektu je: „Vraťme naše děti zpátky na hřiště!“
Více informací:
Workout do škol.
Informační video:
(12) Chceme WORKOUT DO ŠKOL! (WODOŠ) – YouTube
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N A BÍ D KA F I T G E E
•

Webinář FIT (HOME)OFFICE, který je vhodný pro pedagogy a lidi se sedavým zaměstnáním.
Pedagogům poskytne praktické tipy, co mohou dělat při výuce s dětmi, aby je naučili správným
návykům při sezení a pomohli jim předcházet budoucím bolestem zad a rukou.
• Hejbárna – krátká pětiminutová videa s cvičením pro děti, které učitel snadno zařadí do online či
střídavé výuky. Stačí je spustit a nasdílet svým žákům třeba i během vyučování či hned po něm
(přes platformu, kterou využíváte pro online výuku, např. Microsoft Teams či Zoom). Děti se za
pět minut hezky rozhýbou a budou díky tomu produktivnější. Na závěr cvičení se prodýchají
a zklidní, aby byly připravené na další výuku. Některá cvičení je možné použít i v prezenční výuce
ve škole.
Více informací: https://www.fitgee.cz/

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Semináře povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
24. 8. 2021 (úterý) 08.00 – 13.00 hod.
Cena:
650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte prosím při
přihlášení. 14 dní před zahájením vám odešleme fakturu na základě dodaných fakturačních údajů.
Maximální počet je 15 účastníků.
Místo konání:
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno
Přihlášky prosím přes naše webové rozhraní:
https://www.ncm.cz/seminar.php?id=hygienicke-minimum
Kontakt:
Dita Ochmannová, tel. 606 503 081

P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Termín konání:

10. – 13. 8. 2021
8.00 – 16.00 (ÚT – PÁ) teorie
17. – 19. 8. 2021
8.00 – 16.00 (ÚT – ČT) odborný výcvik
28. 8. 2021
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací (Příprava minutek,
Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně) a úspěšného složení kvalifikačních
zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci KUCHAŘ a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
9.800 Kč, závazné přihlášky do 22. 6. 2021 (počet účastníků omezen)
Kontakt: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail dita@ncm.cz, www.ncm.cz,
tel. 543 239 124, 606 503 081, Bc. Dita Ochmannová
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Mateřídouška, Jiráskova 29, Brno 602 00
Nabízíme volnou pracovní pozici – učitelka MŠ. Sídlíme ve středu města.
Úvazek 1 nebo 0,73. Česká třída, 17 dětí ve třídě, respektující a příjemné prostředí, tabulkový
plat + osobní ohodnocení + bonusy, velká zahrada.
Výhodou praxe 2–10 let, hra na klavír nebo kytaru. Školka je 27 let v síti MŠMT. Výborné hodnocení
ČŠI. Nástup dle domluvy nebo 25. 8., 30. 8. 2021.
Životopis zasílejte prosím na materidouska@skolka.cz. Více informací: www.skolka.cz
Základní škola Brno, Janouškova 2, Brno 613 00
příjme spolehlivou vyučenou kuchařku, nástup od 1. 9. 2021.
Pracovní doba od 6,30 – 15,00, platové zařazení dle požadované praxe v oboru.
Více informací na tel:

733 537 392

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a
přijme do pracovního poměru pomocnou sílu do kuchyně na 4 hodiny denně (pracovní úvazek 0,5).
Nástup od 1. 9. 2021. Nástup na pozici: pomocná pracovnice.
Kontaktní osoba: Věra Šutorová, tel. 545 230 078, e-mail: ms.cihelni@volny.cz

P O DĚ KO V Á NÍ
Děkujeme našemu výbornému třídnímu učiteli Mgr. Martinovi Zlatošovi ze ZŠ Otevřená, Brno
za milý a vstřícný přístup k dětem během celých tří let, kdy je učil.
Žáci a rodiče 5. B.

*

*

*
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